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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 

Söndag	  2014-‐09-‐28	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

Torbjörn	  Näslund,	  Ingegerd	  Näslund,	  Joakim	  Kålen,	  Elisabeth	  Hansson,	  
Magnus	  Kristoffersson,	  Sven-‐Åke	  Wik,	  Maria	  Bengtsdotter,	  Mats	  Rihne,	  
Rickard	  Nilsson,	  Jonas	  Kriström	  

Stig	  Sundin	  

	  
1	  Mötets	  öppnande	  	  
Ordföranden	  Torbjörn	  Näslund	  hälsade	  välkommen	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat	  	  	  

	  
2	  Val	  av	  justerare	  	  
Styrelsen	  utsåg	  Mats	  Rihne	  att	  justera	  protokollet.	  
	  
3	  Uppdatering	  av	  läget	  	  
I	  Hosjö-‐Lövsta	  pågår	  grävning,	  tre	  sträckor	  sjökabel	  fattas	  (Lövsta	  –	  Rörnäset	  ”96”fiber,	  Skorste-‐	  
Getom	  och	  Getom-‐	  Karl-‐Arne	  ”48”-‐fiber).	  	  Ny	  sjökabelansökan	  måste	  göras	  för	  sjökabel	  lagt	  till	  
”Björnbacks”	  i	  Lövsta.	  Sörviken-‐Landsom,	  Torsäng,	  Stamnäs	  återstår	  grävning,	  i	  Sörviken	  pågår	  
städning.	  Ingen	  sjökabel	  är	  lagd	  i	  Revsundssjön	  enligt	  Jonas	  Kriström	  ska	  den	  levereras	  mitten	  
oktober.	  Mats	  tar	  kontakt	  med	  Johan	  Wikström	  angående	  inköp	  av	  markskivor	  och	  lekakulor	  som	  
ska	  användas	  vid	  kopplingsskåpen	  (klart).	  Beslut	  om	  vägsträckan	  väg	  734	  (Dalhemsviken-‐Rissna)	  
finns	  nu.	  Planerad	  dragning	  över	  Sörviksån	  godkändes	  ej,	  ny	  ansökan	  om	  att	  förlägga	  i	  ån	  är	  
inskickad	  en	  30/9	  till	  Länsstyrelsen.	  
	  
4	  Jonas	  Kriström	  informerade	  om	  hur	  vi	  ska	  märka	  slang	  och	  boxar.	  Märkutrustning	  utlämnad	  
byvis.	  Söktråden	  på	  varningsnätet	  skall	  skalas	  och	  jordas	  på	  skåpets	  insida	  enligt	  anvisning	  som	  vi	  
har	  erhållit	  från	  Jonas	  .	  Alla	  boxar	  skall	  vara	  monterade	  senast	  vecka	  43	  för	  eventuell	  blåsning	  
vecka	  44,	  byombuden	  ansvar	  för	  att	  detta	  blir	  gjort.	  	  
	  
5	  Avtal	  med	  telia	  .	  
Avtalen	  skall	  sammanställas	  och	  lämnas	  till	  Ingegerd	  så	  snart	  som	  möjligt.	  
	  
6	  Ekonomisk	  rapport	  
Joakim	  informerade	  om	  det	  ekonomiska	  läget,	  det	  är	  stora	  fakturor	  som	  skall	  betalas	  den	  30	  
oktober,	  föreningen	  måste	  därför	  utnyttja	  en	  del	  av	  krediten	  hos	  Telia	  Finans.	  Begärd	  utbetalning	  
från	  LS	  1.600.000:-‐-‐	  	  men	  det	  kan	  dröja	  	  6-‐8	  veckor	  	  innan	  denna	  utbetalning	  är	  oss	  tillhanda.	  
	  
7	  Alla	  byombud	  skall	  meddela	  Johan	  Wikström	  var	  grusleveransen	  ska	  ligga	  i	  respektive	  by.	  Ska	  
användas	  för	  lagning	  av	  hål	  på	  gemensamma	  byvägar.	  
	  
8	  Nästa	  styrelsemöte	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  förlägga	  nästa	  styrelsemöte	  till	  Sundsjö	  Sockenstuga	  den	  19	  oktober	  2014	  	  
klockan	  18.00.	  Maria	  B	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ordna	  med	  fika.	  
	  

Vid	  pennan Justerare 

Elisabeth Hansson Mats Rihne  
	  


